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ÏÏOORDVOORAF

Eenvandeonderwerpen dievoortdurend deaandachtvragenbij
debestuderingvan structuurveranderingen inde land-entuinbouw
isdeopvolgingssituatie opdeagrarischebedrijven. NadeTweede
Wereldoorlogwashetaantalgegadigden dat eenbedrijfwildeovernemenveelgroterdanhetaantalbeschikbare land-entuinbouwbedrijven.Hetgevolgdaarvanwasondermeer datveleboeren-entuinderszoonsgedwongenwaren eenberoepbuitenhet land-en tuinbouwbedrijf
te zoeken zonderdaarvoortezijnopgeleid. Eenenanderkomtduidelijknaarvorenuithet in 194GdoorhetLandbouw-EconomischInstituut
ingestelde onderzoeknaarhetkleine-boerenvraagstuk opdezandgronden.
Methetoogopdesedertdienopgetredenveranderingen inde economische ensociale structuurvanvele plattelandsgebieden achttehet
BestuurvanhetLandbouw-Economisch Instituuthet in 1957nodigeen
landelijkonderzoek in testellenmeerinhetbijzondernaardeberoepskeuzevandeboeren-entuinderszoons endeopvolgingopdelandentuinbouwbedrijven. Uitdit onderzoekbleekdat-hoewelernog
veel tewensen overbleef -erinvergelijkingmetdejarenvlakna
deTweedeWereldoorlog eenbelangrijkeverbeteringmerkbaarwas.
Ookna 1Ç57isdeontwikkelingniet stilblijven staan. Informatie
overdeverdere ontwikkelingblijft daaromvangrotebetekenis.
Eennieuw landelijkonderzoekbleek echtermoeilijkuitvoerbaar;,
zodatmetbehulpvanregionale onderzoekingen eenbeeldvandeveranderingen inhet z.g. boerenzoonsvraagstuk moestwordenverkregen.
Enkele jarengeledenwerdenderesultaten gepubliceerd vaneen
opverzoekvanhet ProvinciaalOnderzoekcentrumvoor deLand-en
Tuinbouwuitgevoerd onderzoeknaarhet onderwijsendeberoepskeuze
vanboeren-entuinderszoons alsmedenaarde opvolgingssituatie op
deagrarische bedrijven indeHoordbrabantse zand-enrivierkleigebieden
HetBrabantse platteland heeft overhetalgemeen insterkere
matedeinvloedvande industrialisatie ondergaan danandereplattelandsgebieden inhetbijzonder inhetnoordenvanhet land. Vandaar
dathetBestuurvanhetL,7JI.hetwenselijk achtte ookinde provincies
Drenthe,Friesland enGroningen eensoortgelijk onderzoek,alsinHoordbrabantwerduitgevoerd,intestellen. OpverzoekvandeProvinciale
OnderzoekcentravoordeLand-enTuinbouw inDrenthe enFrieslandwerd
bijdit onderzoek ookenigeaandachtbesteed aanhetonderwijs ende
beroepskeuzevandedochters.
Deze studiebevatdevoornaamste resultatenvanhetonderzoekin
hetHoordendesLands. Voordegenen> wierbelangstellingverdergaat.,
iseenmeergedetailleerd verslagbijhet L.EtI.verkrijgbaar.
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Hetonderzoekwerd verricht doorir.K.M.Dekker endrs.L,
Tjoonkvandeafdeling3treekonderzoek> respectievelijk gestationeerd
inFriesland enDrenthe.
Eenwoord vandankaandeboerenentuinders> aandebesturen
vandegemeentennaarhet onderzoekplaatshad alsmedeaandeStichtingtotUitvoeringvanLandbouwinaatregelenvoorhun loyalemedewerkingbijdeverzamelingvandegegevens ishier zekeropzijn
plaats.

DEDIRECTEUR,

's-Cfravenhage,september 1967.
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HOOFDSTUKI
PROBLEEMSTELLING.ENOPZETVANHETONDERZOEK

Deingrijpende structuurveranderingen inde land-entuinïouw>
eensdeels totuitingkomend ineenafnemingvanhetaantalagrarische
ondernemingen> anderdeels ineenveelsterkereachteruitgangvande
inde landbouwwerkendeberoepsbevolking^werpenvragen opvanvelerlei
aard.ïïeinigvandezevragen zullenniet terugtevoeren zijntot
hetdoenenlatenvandemensendie:indezebedrijfstakwerkzaam zijnv
omdathetmenselijkehandelen indeze structuurveranderingen voorop
staat.Voordevormingvaneenjuistbegripvanwat erinde landbouw
gebeurt ishetdaaromnoodzakelijk tewetenwiedezemensen zijn
enwiehetwerkinde toekomstvanhen zullenovernemen. Enwel
bijvoortduring. ...!.
Zo zijndoorhetLandbouw-EconomischInstituut in 1962inNoordbrabant enin 19^3inGroningen,Friesland enDrenthegegevensverzameld diebetrekkinghebbenophet onderwijs endeberoepskeuzevan
boeren-entuinderszoons. Integenstelling tot eenlandelijk onderzoek
in 1957,grotendeels'gewijdaandezelfdeonderwerpen,dragendelatere
onderzoekingen eenmeerregionaalkarakter.
Deresultatenvanhet onderzoekinNoordbrabant zijnin 1965gepubliceerd|ditonderzoekwasuitsluitend gericht opdezoons. Bij
deverzamelingvanhetmateriaal indedrienoordelijkeprovincies zijn
bovendiendedochtersinhetonderzoekbetrokken,voor zoverhet
dochters zijnvandieboeren ontuinders,waardeaanwezigheidvaneen
zoonvan 12jaarofouder eenbezoeknoodzakelijkmaakte.
Devragen,diemetbetrekkingtotdeboeren-entuinderszoons
dienentewordengesteldkunnen alsvolgtwordengeformuleerds
1.Hoeisdeverhouding tussenhetaantal in enbuitendeland-en
tuinbouwwerkende zoons?
2.Hoeishetgesteldmetdeberoepspositie enhet onderwijsvande
inenbuitendeland-entuinbouwwerkende zoons?
3.Hoeishetgesteldmethetonderwijsvandeschoolgaande zoons?
4.Opwelkewijzeheeftdeafvloeiingvandebuitendeland-en
tuinbouwwerkende zoonsplaats?
5«Hoeisdeverhouding tussenhetaantal opvolgers enhetaantal
beschikbaar komendebedrijven?
6.Heeft erdeafgelopenjareneenwijzigingplaatsgehad tenaanzien
vande school-enberoepskeuze onvandewijzevanafvloeiingvan
boeren-entuinderszoons envandeopvolgingssituatie?
•

Devragenwelkededochtersbetreffenkunneninhetkortworden
samengevat totdeonderwijssitutatie,deuitgeoefende beroepenende
beroepen-inhoofdzaak naarpositie -vandeechtgenoten.
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Deverzamelde gegevensberustenop eensteekproefuit degemeentenindedrienoordelijkeprovincies,,waarbijnaast eenzogrootmogelijkeruimtelijke spreidingzoveelmogelijk oenineenaantalvoor
deagrarische structuurvanbelang zijnde opzichten representatief
karakter isnagestreefd.Opdevolgendekenmerken isdaarbijgelets
- degodsdienstige gezindtevandebevolking;
- debedrijfsgroottestructuurindoland-entuinbouw5
- deverhouding tussenagrarische onoverigeberoepsbevolking;
- desamenstellingvandeagrarische beroepsbevolking.
Degemeenten,waarinhotonderzoekisuitgevoerd, zijnalsvolgt
gegroepeerd;
Zcekleigebied (Eenrum,Stedum, 'tZandt,Grijpskerk,Midwolda,Wedde,
Franokoradeol,ÏÏostdongcradeel)5
Weidegebied (Adorp,Eennaarderadeel,Workum,Idaarderadeel,Lemsterland,Heerenveen -westelijk gedeelte,Meppel,Mjeveen);
Zandgebied
(Achtkarspelen,Heerenveen -oostelijkgedeelte,Peizc,
Rolde,Schoonebeek, Riinen,Odoorn-westelijk gedeelte)\
Veenkoloniën (Muntendam,Wildervank, Odoorn -oostelijk gedeelte).
•Viadelandbouwinventarisatieformulierenzijndebenodigdebedrijfsgegevensverkregenvandebedrijfshoofdenindedesbetreffende
gemeentenvoorwiedeexploitatievan eenland-oftuinbouwbedrijfhet
hoofdberoepis,
.Degegevens overdegezinnen vandezebedrijfshoofdenzijnopde
gemeentehuizen verzameld;daarna zijnindezegemeenten allebedrijfshoofdenmet zoonsvan 12jaar enouderbezocht.
Debedrijvenvandezebedrijfshoofdenzijnnog te onderscheiden
naarlandbouwbedrijven (akkerbouw-,weide-engemengde bedrijven)
enerzijds entuinbouw-enspecialebedrijven anderzijds. Slechts270
vandebijhetonderzoekbetrokkenbedrijvenkantotdotuinbouwworden
gerekend en 1%totdespecialebedrijven. Dezepercentages zijnte
geringom erverderrekeningmeetehouden,zodat,wanneer over
"bedrijven"wordt gesproken,hiermede allobedrijventezamenbedoeld
worden.
Is ersprakevanboerenzoons of—dochters,dan zijndaarbijinbegrepende zoonsendochtersvantuinders onvanbedrijfshoofdenmet
specialebedrijven. Tenslotteisercmanalogeredenen goen onderscheid
gemaakt tussenvormenvanlandbouwonderwijs envormenvantuinbouwonderwijsvan eenzelfdeniveau.
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HOOFDSTUKII

DEVOORNAAMSTERESULTATENVAN.HETONDERZOEK

Devoornaamsteresultatenvanhetonderzoek zulleninhethiernavolgendewordenbehandeld aandehand vandeinde probleemstelling
geformuleerde vragen- Dezebetreffenuitsluitend dezoons. Deresultatenvanhetonderzoekdiebetrekkinghebbenopdedochterskomen
daarnaaandeorde.
De zoons
1.Hoeisdeverhoudingtussenhetaantalinenbuitendeland-en
tuinbouwwerkende zoons?
Bijhst onderzoekwaren 6249zoonsvan 12jaar enouderbetrokken;;
daarvanwarener4881 of78$inhetarbeidsproces ingeschakeld.
Ruim 57$vandewerkende zoonswerkt in
Vandewerkende zoonss
delandbouw,terwijlbijna40$buitende
indelandbouw
5755$
landbouwwerkt. Degeëmigreerde zoons
en
buitendelandbouw 39»5$
dezoonsmetonbekend beroepnemen
geëmigreerd
2,5$
slechts eenbescheidenplaatsinmet
beroep onbekend
0,5$
samen3$vanhet totaal. Indeze studie
wordendeze laatstetweecategorieëntot
debuitendelandbouwwerkende zoonsgerekend.
InhetZandgebied werkt slechts 5 ^ vandezoonsindelandb
ouw
terwijldeVeenkoloniënnaarverhoudingverrewegdemeesteindelandbouwwerkende zoonstelts71$«
Eensamenhangtussendeleeftijd vandezoons enhetpercentage
zoonsdat indelandbouwwerkt iseigenlijknauwelijksaantoonbaar.
Ditbetekent echternietdat ergeenverbeteringvande agrarische
structuur zouzijnteverwachtendoor eenversterkte afvloeiing.Andere
verschijnselenwijzen ernl. op,dat erwel eenversterkte afvloeiing
plaatsheeft. Vande schoolgaande zoonsisslechts eengeringdeel- 21$
voornemens indelandbouw tegaanwerken. Vandebuitendelandbouw
werkende zoonsheeftbovendien,toenemendmetdeleeftijd, eenniette
verwaarlozendeel -totaal42$-aanvankelijk in.delandbouwgewerkt.
Tenslottewijst eenvergelijkingmetdeuitkomstenvanhet onderzoek
in 1957eveneensop eenversterkte afvloeiinguitdelandbouw. Er
gebeurt dushetvolgende. Deverhouding tussenhet aantalindelandbouwwerkende zoons enhet aantalbuitendelandbouwwerkende zoonsis
aanhetveranderenindeze zin,dathetaantal indelandbouw werkende
zoonsdaalt tenopzichtevanhet aantalbuitendelandbouw werkende
zoons. In eersteinstantie isdatvoor eenbelangrijkdeel eengevolg
vanhetfeitdatindelandbouwwerkende zoonsop eengegevenmoment
dezebedrijfstakderughebbentoegekeerd (secundair zijn
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afgevloeid). Delaatste tijd -enookinde toekomst isdat teverwachten
- zetdezeverandering zichvoortdoordat vooralveelmeer zoonshun
toekomst buitendelandbouw zoeken endusprimair afvloeien.1)
Hetpercentage zoonsdatindelandbouwwerkt islager naarmate
ermeer zoonsineengezinvoorkomen,onder anderedoordat dejongere
zoonsmindervaakeenagrarischberoepkiezendandeouderezoons.
Deberoepskeuzewordt derhalvemedebeïnvloed doordeaanwezigheid van
ouderebroers,dieindelandbouwwerken.
2.Deindeprobleemstelling geformuleerde vraagkanintweedelen
wordengesplitst;
a.Hoeishet gesteldmetdeberoepspositie onhetonderwijsniveau
vandeinenbuitendeland-entuinbouw werkende zoons?
Van 61$vandebijhet onderzoek betrokken zoonsligtdeleeftijd
tussen 15en30jaar.Degemiddelde leeftijd,waarop eeninde landbouw
werkendeboerenzoon zelfstandigwordt ligtindebuurt van30jaar5van
debijhet onderzoekbetrokken zoons
Indelandbouw werkend;
zaldushetmerendeel nogniet zelfzelfstandig
19$
standigzijn. Dat stemt overeenmet
thuismeewerkend
69'/°
deresultatenvanhet onderzoekshet
elders inloondienst 12$
aantal zelfstandigindelandbouw
werkende zoonsisslechts 19$vanhet
totaalindelandbouwwerkende zoons. Deverdelingvandeoverigein
delandbouw werkende zoons overdeouderlijke bedrijven enbedrijven
vananderen-thuismeewerkend of elders inloondienst -metresp.
en 12$,isvoorNederlandse omstandighedennormaal.
Vandebuitendelandbouw werkende zoons zijn8$zelfstandig,33$
hoofdarbeider en59$handarbeider.Het percentage zelfstandigenisnaar
verhouding geringerdanvandeinde
Buitendelandbouwwerkend;
landbouw werkende zoons. InhetZandzelfstandig
8$
gebied ishetpercentage handarbeiders
hoofdarbeider
33$
hoog (65$), indeVeenkoloniën laag(45$)I
handarbeider
59$
omgekeerd isinhetZandgebied hetpercentagehoofdarbeiders laag (29$)enin
deVeenkoloniënhoog (45$)•
Dezeverschillen inberoepspositie tussendegebieden zijntoete
schrijven aan eencomplexvanfactoren,waarvanonderanderedeoppervlaktevanhet ouderlijke bedrijf enhetniveauvanhotgevolgdeonderwijs-welke onderlingnauw samenhangen -doeluitmaken. Het gevolgde
onderwijskanbijvoorbeeld ruwwegintweeniveauswordenverdeeld?lager
(l.l.s.,l.t.s.,vakopleiding zonder voorafgaand algemeenvormendonderwijs enzonder voortgezet onderwijs) enhoger (h.b.s.,gymnasium,ulo,
kweekschool,h.l.s.,m.l.s.,h.t.s.,u.t.s.eneenvakopleiding waaraan
eenvandedrie eerstgenoemde vormenvanalgemeenvormend onderwijsis
voorafgegaan.

1)Primair afgevloeidenzijndegenen,dienahunopleiding,agrarischdan
welniet-agrarisch,directbuitendelandbouw gaanwerken5 de secundair
afgevloeidenhebbendaarentegen eerst indolandbouw gewerkt.
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Het onderwijsniveauvande zoonsvanoudexsmet eenkleinbedrijf
ligt gemiddeld lagerdanvandezoonsvan oudersmet eengroot tedrijf.Naarmate deoppervlaktevanhetouderlijke"bedrijfgroter
is, volgenmeer zoons eenh.b.s.,gymnasium,kweekschool,h.t.s.,
u.t.s.,ofagrarischeopleiding enishet aantal zoons.datulo,
l.t.s.entechnische cursussenvolgtkleiner,evenalshet aantal
zoonszondervoortgezet onderwijs. Vankleinebedrijvenzijnnaar
verhoudingmeerhandarbeiders enminderhoofdarbeiders afkomstig
danvangrotebedrijven. Daar inhetZandgebied dekleine bedrijveneenbelangrijkeplaatsinnemen (30$kleinerdan7ha) 1)ligt
het onderwijsniveauinde zandgebiedenlagerdanindeoverigegebieden,
ofdezoonsnuindelandbouwwerken ofdaarbuiten.
Onderwijsniveau vanbuitendelandbouw werkende
zoons enomvangvanouderlijkbedrijfs
;
ouderlijk < 10ha
b
p d T i i f 10-20ha
bedrijf
y 2 0h a

hogerniveau lagerniveau x
"~~ 22pT
78$ (26
37$
62$
(H ()'
59?j
41?g
5)

x)Tussenhaakjes$ zonder voortgezetonderwijs.
Deverschilleninonderwijsniveautussendegebieden zijnechter
nietuitsluitend terugtevoerenopverschillen inbedrijfsgroottestructuur.
Het cultuurpatroon,dat samenhangtmethet geografischemilieu,
speelt ook eenrol. Zoishot onderwijsniveauvan zoonsvanouderlijke
bedrijven'metgelijke oppervlakteinhetZandgebied aanzienlijklager
danindeanderegebieden\ imtnameisdatheelduidelijkhetgeval
t.a.v.zoonsvangrotereouderlijkebedrijven,
b.Welkeopleidinghebbendeinenbuitendeland-entuinbouw
werkende zoons?
Vandeindelandbouw werkendezoonsheeftmeerdandriekwart
agrarisch onderwijs gevolgd, onderwie ruim tweederdeindevorm
vandagonderwijs? 17$moet hetdoenzonder eenenkelevormvanvoortgezet onderwijs.'Vergelekenmot 1957betekent dit eenaanmerkelijke
vooruitgang,welkeinbelangrijkemate tengunstevanhet agrarische
dagonderwijs isopgetreden.
Vandeindelandbouwwerkende zoonsmet
agrarischonderwijs,heefts
hogerelandbouwschool
middelbare landbouwschool
lagere landbouwschool
algemene landbouwcursus
speciale landbouwcursus(sen)

1$
31$
56$
8$
4$

1)OokinhetZeekleigebied komenrelatief veelkleinebedrijvenvoor
(28$),maar -integenstellingtothetZandgebied - zijnertevens
relatiefveel grotebedrijven (30ha engroter), nl. 30$tegenover
slechts4$inhetZandgebied. IndeVeenkoloniënkomenkleinebedrijvenrelatief zeerweinigvoor.
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In het Zeekleigebied en de Veenkoloniën hebben naar verhouding
veel in de landbouw werkende zoons middelbaar landbouwonderwijs gevolgd5merkwaardig is,dat
Vooropleiding middelbare landbouwschool
dit voel vaker via een uloopleiding is gegaan dan in
1.1.s,
ulo
het Weidegebied en het ZandZeekleigebied
36$
gebied5waar de lagere land56%
Weidegebied
24/0
bouwschool een vooraanstaande
Zandgebied
plaats inneemt zowel bij de
237°
i/o
Veenkoloniën
61$
vooropleiding tot de middelbare landbouwschool als bij
de opleiding van de toekomstige boeren.
De speciale landbouwcursussen vormen in hot algemeen eon belangrijke
aanvulling op het genoten landbouwonderwijs3zo heeft van de in de landbouw werkende zoons met middelbare landbouwschool niet minder dan àfi/o
een of meer speciale landbouwcursussen gevolgd5 van de zoons met lagere
landbouwschool zelfs 43%° Ook in dit opzicht is sedert 1957 in het
algemeen (het weidegebied uitgezonderd) nog van een belangrijke toeneming sprake.
Wat de buiten de landbouw werkende zoons betreftsvan deze groep
heeft maar liefst 28% voortgezet agrarisch onderwijs genoten en wel
van de primair afgevloeide zoons 7% en van de secundair afgevloeide
zoons 56%. Het omgekeerde, in de landbouw werken met niet-agrarisch
onderwijs, komt maar sporadisch voor. Nu zijn er beroepen in de periferie van de landbouw waar voortgezet agrarisch onderwijs nuttig
of nodig is5vooral de primair afgevloeide zoons met agrarisch onderwijs zullen daar min of meer doelbewust op afgegaan zijn. Waarschijnlijk heeft een belangrijk deel van de secundair afgevloeide
zoons minder profijt van hot genoten agrarische onderwijs. 'Deze
laatste groep komt toch al niet best uit de bus wat de onderwijspositie betreftsbijna een derde heeft geen voortgezet onderwijs
gevolgd (en daardoor een geringe binding aan de landbouw gehad).
Het een en ander komt natuurlijk ook tot uiting in de beroepsposities naar verhouding veel handarbeiders, waarschijnlijk voor
een belangrijk deel ongeschoold. Van de buiten de landbouw werkende
zoons heeft verder 53% nict-agrarisch voortgezet onderwijs gevolgd
en 19%geen enkele vorm van voortgezet onderwijs. Voor een goed inzicht in de onderwijspositie van de buiten de landbouw werkende
zoons is, zoals hiervoor reeds
Onderwijs van de buiten de landbouw
is gebleken, een onderscheid naar
werkende zoons die zijn afgevloeide
de wijze waarop ze in een nietagrarisch beroep terecht zijn
_p_rimair secundair
gekomen, onmisbaar. Zo heeft
h.b,s./gym.
2$>
van do primair afgevloeide zoons
ulo
6%
2%
8 3 % niet-agrarisch onderwijs gekweekschool
9%
o%
volgd, van de secundair afgeIl»u•S•
3%
o%
vloeide zoons 13%» Zonder voortu.t.s.
1/0
3%
l.t.s.
gezet onderwijs is een tiende
39%
4%
ÛP/0
vakopleiding
van de primair afgevloeide zoons3
19%
technische cursus
bijna oen dorde van de secundair
2%
&
agrarisch onderw.
afgevloeide zoons. Beschouwd
56%
7%
gcon voortgez. ond.
naar
onderwijstype neemt onder
10%
31%
het nict-agrarische onderwijs de
instaande plaats in? daarna,volgen
lagorc technische school een voore
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vakopleiding,vervolgenskweekschool enulo. Dedeelnemingvan
desecundair afgevloeide zoons'aanhetniet-agrarischevoortgezet
onderwijsis-afgezienvan eventueel algemeenvormend onderwijs
voorafgaand aanagrarisch onderwijs -bijzonder .geringgeweest.
Geenenkelebuitendelandbouwwerkende zoonheefthogeronderwijs
gehad. Gezien echterhet zeergeringepercentagedath.b.s.of
gymnasiumheeftgevolgdbehoeft datgeenverwondering tewekken.
Wanneer nadelagere schooldekeusvalt opalgemeen vormendvoortgezet onderwijs,danisblijkbaardeulohet eerstewaaraanwordt
gedacht. Eriseenduidelijkeverbeteringindeonderwijspositie
vandebuitendelandbouwwerkende zoonsindezezin,dathetaantal
zoonsdat geenvoortgezet onderwijsheeft ontvangennaar verhouding
steedsgeringerwordt (opbasisvanleeftijdsgroepen). Dezeafnemingwordt volledigopgevangendoordelagere,technischeschool.
Vaneentoenemingvanhetpercentage zoonsmetkwalitatiefhogere
opleidingen iseigenlijknauwelijkssprake.
3»Hoeishetgesteldmethetonderwijsvande schoolgaande zoons?
Het;aantalschoolgaande zoonsbedraagt 1334?datisruim.21$van
allebijhetonderzoekbetrokken zoons. Vandezoonsvan 15jaaren.
ouderdiedeleerplicht dusachterderughebbenvalthet lagepercentageschoolgaandeninhetZandgebied op^ ditbedraagt dehelft. .
ofmindervanhet overeenkomstige'percentage indeoverigegebieden.
Overhet.geheelgenomenvolgt 10$vande zoonsvan 15jaar enouder
nogonderwijs. Hierbijdienter
Schoolgaande zoons
rekeningmeetewordengehoudendat
van 15jaar enouders
de zoonsdie landbouwonderwijs
Zeekleigebied
t4$
volgen enthuisophetbedrijf
Weidegebied
13$
meewerkenniet totde schoolZandgebied
6-g$
gaande,maartotdewerkende
Veenkoloniën.
15l3$
zoonswordengerekend.
Vanalle schoolgaande zoons.geeft 21$tekennen,indelandbouw
tewillengaanwerken, 61$wilbuitendelandbouwwerkenen 18$,voornamelijk jongere zoons,weethetnogniet. Dathetpercentagedatin
delandbouw denkt tegaan,inhetZandgebied hogerisdaninde
anderegebieden,lijkt ophet eerstegezicht vreemd. Geletophet
lagepercentage zoonsvan 15jaar enouderdathiernaar schoolgaat
entevensopdegeringebelangstelling voor algemeenvormend onderwijs
indit gebied,ishetwelverklaarbaar. Hetpercentage schoolgaande
zoonsmet eenagrarischeberoepskeuze ispositiefgecorreleerd aande
oppervlakte vanhetouderlijkebedrijf. Vande schoolgaande zoons...van
12tot 15jaargaatmeerdan eenkwartnaardeulo 7 eenkwart bezoekt
delagere landbouwschool enruim oenvijfdedelagere technischeschool.
Zo'n 18$bezoekt eenlagere school ofschoolvoorvoortgezet lageronderwijs,tenslottegaat8$naarh.b.s.ofgymnasium. Eensamenhang,methet
toekomstigeberoepisduidelijkaahwezigs isdit.agrarisch,danbezoekt7"2$delagere landbouwschool5isditniet-agrarisch,danheeft
delagere technische school (42$)veelbelangstelling envervolgens
deulo (34$)enh.b.s.ofgymnasium (11$), isditonbekend danishet
percentage (jeugdigen endus)lagere-schoolbezoekers hoog,terwijler
overigensoverwegendbelangstelling isvoor algeineenvormend voortgezet
onderwijs.
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Onderwijsvandeschoolgaande zoons
15 j r . en
vans
12-15 j r ouder
hoger
h.h .s./gym.
ulo
kweekschool
h.1 .s.
m.l.s.

8/0

Mo

Mi

28°/o

19/0

oio

24fo
%

-

fit

A/o

1 . 1 .So

—
25/0

hot . s .

-

Ai

U•X »s •
lotoSo

Qffo
21/0

ii

vakonderwijs
overig

-

18/°

3/0

oi

Voorde 15-jarigenenouderishet aantalonderwijsmogelijkheden
groter» hetbeeld vandezegroepvertoont overigens echterveelovereenstemmingmet hetgeen tenaanzienvande groep 12-tot-15~jarigenis
opgemerkt»Hetbezoek aan (voortgezet)lager onderwijs enlagerlandbouwonderwijs isveelgeringer,daarvoor indeplaats gaatbijna eenkwart
naardekweekschool.
Eenverschijnsel verdient nognadere aandacht,namelijkhet verband
tussende oppervlakte vanhetouderlijke bedrijf enhetbezoekaanulo
enhoboS.ofgymnasium, iendergelijk verband isnamelijk tenaanzien
vanhetbezoek aandeuloniet ofnauwelijks aanwezig,daarentegengaat
hetpercentage zoonsdat eenh.b.So ofgymnasiumbezoektmet sprongen
omhoogbijtoenemende oppervlaktevanhet ouderlijkebedrijf. Hetis
aannemelijkdatdergelijke groteverschillennietofslechts tendele
hetgevolg zijnvanverschillen incapaciteitenvandekinderen,doch
datverschillenincultuurpatroon eraan tengrondslag liggen. Hier
zouden eentest eneengesprekmetdeonderwijzer meer zoonsvankleine
boerenoverdedrempel vandeh.b.s.ofhet gymnasium moetenhelpen.
Deindrukbestaatweleensdathetadviesvandeonderwijzer wat alte
gemakkelijk inderichtingvanhetulo -meestal zijneigenbasisonderwijs-leidt. Misschien ook sluithetlager onderwijs ophetplatteland
niet altijd evengoed aanophetmiddelbaar onderwijs enwordtdaarom
aangeraden eerst eenjaarulo tevolgen,metdekansdat dieleerlingen
daarblijvenhangen. Aandezeproblematiek zalverderop nogenige
aandachtwordenbesteed.
4«Opwelkewijzeheeft deafvloeiingvandebuitendeland-entuinbouwwerkende zoonsplaats?
Vandezoonsvan 15jaar enouderis 22fonahotvolgenvanonderwijsdirect ineenwerkkringbuitenhet eigenlijkelandbouwbedrijf
terechtgekomen endusprimair afgevloeidoïïaaanvankelijk indelandbouw
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tehebbengewerkt is 16%vandezoonssecundair afgevloeid. De
schoolgaande zoonsvan 15jaar enoudervanwieverwachtmagworden
dat zeprimairafvloeien,erbijgerekend,komthetpercentageprimair
afgevloeide zoonsop31«InhetZandgebied iszoweldeprimaireals
desecundaireafvloeiinggroter
Vandezoonsvan 15jaar enouder
danindeanderegebieden,de
isafgevloeide primair 1)secundair
secundaire zelfs aanzienlijk
groter.Wordende schoolgaande
Zeekleigebied
13%
19%(31)
zoonsvan 15jaarenouderdie
Weidegebied
20%(33)
12%
waarschijnlijk
primair zullen
Zandgebied
25%(31)
20%
afvloeien
meegerekend,
danis
Veenkoloniën
15%(29)
9%
hetpercentageprimairafge1)Tussenhaakjesinclusiefnog
vloeidezoonsinhetZandgebied
schoolgaand met toekomst nietniethogerinvergelijkingmet
agrarisch ofonbekend.
deanderegebieden.Het relatief
geringeaantal zoonsinhetZandgebieddatvoortgezet onderwijsvolgt,ishiervandeoorzaak.Beidevormen
vanafvloeiingnementoenaarmatehetouderlijkebedrijfkleiner is,de
secundaire afvloeiing echterhet sterkst.Veelgroternogwordtditverschilindematewaarinbeidevormenvanafvloeiingvoorkomen,wanneer
deschoolgaande zoonsvan 15jaar enouder erbijwordenbetrokken..Het
aantalvandeze schoolgaande zoons,waarvanslechts eengeringpercentage
(8%)voor eenagrarischberoepkiest,isnamelijknaarverhouding groter
naarmatedeoppervlaktevanhetouderlijkebedrijf groter is. Metinbegripvande'schoolgaande zoonsvan 15jaar enouderdaalthierdoor zelfs
aanvankelijkhetpercentageprimair afgevloeide zoonsnaarmatehetouderlijkebedrijfkleiner is,maarneemtbeneden 15à 20hageleidelijkweer
toe.
Sris eenbepaald verband tussendeleeftijd vandezoons ende
wijzewaarop zezijnafgevloeid. Het ziet ernaaruitdatde secundaire
afvloeiingbijdejonger-dan-30-jarigengeleidelijk afneemt. Dat
zoueenverbetering van"deberoepskeuzebetekenen,welke samenhangt
met eenverbeteringvande onderwijspositie. Tochkomtuit eenvergelijkingmetderesultatenvanhetonderzoekin 1957nogmaarweinig
naarvorendatopeenverbeteringwijst,het Zandgebieduitgezonderd.
Vanzelfsprekendkunnennogvele jongere zoonsdieophet ogenblikin
delandbouwwerken secundairafVanallezoons,"aanvankelijke
vloeien. Welkaneropwordengeberoepskeus"agrarisch;
wezendathetpercentage zoons
jongerdan 15jr.
33%
met een "aanvankelijke"keuze
15-19jr.
5"!^
voorhetagrarischebedrijf (dein
20-24jr.
69%
delandbouwwerkenden,de secundair
25-29jr.
72%
afgevloeidenende schoolgaanden
30-34jr.
74%
met agrarischeberoepskeus)sterk
35~39 jr.
81%
aanhet afnemen is.Eenbetereop40jaar enouder
85%
leidingkantot eensterkerebedrijfsbindingleiden. Hoebeterhet'
agrarische onderwijsisvandezoonsdiehunberoepscarrière indeland—
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bouw zijn"begonnen,des

tegeringer ishetgedeeltedat secundairafvloeit. Zoonsmetweinigaanleg
ofbelangstelling voor studie
I n de
En weer
komenvoor eenbelangrijk gedeelte
Herkende
1andboun
afgeaanvankelijk indelandbouw terecht5
"be gönnens
zoons mets
vloeid?
86fo
van
zoons zondervoortgezet onderalleen l . o .
Wo
wijsmaar liefst 86%.Vandeze
agr. cursus
22?o
98/ 0
groep isnaderhand meerdaneen
98fo
l8fo
1.1.s.
derde
afgevloeid. Daar iswelmee
1
6
/
O
m.1 . s .
9T/°
bewezen
dat zoonsdienietkunnen
h.1»s.
Bfo
55/°
lerenvaakbetergeenboerkunnen
Eentest zoubijhetkiezenvanschool
worden. Hetmilieuselecteert!
enberoep eenbelangrijkehulpkunnenzijn.
5«Hoeisdeverhouding tussenhet aantal opvolgers enhet aantalbeschikbaarkomende bedrijven?
Vandebedrijfshoofdenvan55jaar enouder,vanwieteverwachten
isdat zenagemiddeld tienjaarhetbedrijf overdragen,ishet aantal
met eenofmeerpotentiële opvolgersnagegaan. Onderpotentiëleopvolgersdienen tewordenverstaanszoonsdie thuis ophetbedrijf meewerken,zoonsdieinloondienst indelandbouwwerken enzoonsdie
agrarisch onderwijsvolgen. Nublijkt,dat 46%vandebedrijfshoofden
van55jaar enouder eenpotentiële opvolgerheeft,54/°heeft ergeen.
Daartegenover staatdatvelebedrijfshoofdenmeerdanéénpotentiële
opvolgerhebben. Hetniet-aanwezig-zijnvaneenpotentiële opvolger
islangniet altijdhetgevolgvangebrek aanbelangstellingbijdezoons
voorhet agrarischebedrijft vandebedrijfshoofdenvan55jaar enouder
zonderpotentiële opvolgerheeftnamelijkmeerdandehelft (56%)geen
zoonvan 12jaar ofouder. Wanneer zouwordenaangenomendat allerlei
nevenverschijnselen (overdracht vóór 65jaar5potentiële opvolgers zijn
geengegadigdenvoor eenbedrijf;meerdan éénzoenvanhetzelfdebedrijfshoofd gegadigdevoor eenbedrijf)elkaar compenseren,danzullen
inde 10jaarna 1963indegemeentenvan onderzoek ruim 1200bedrijven
verdwijnen ofwelgemiddeld eenkleine 2/oper jaar. Wordt debedrijfsoppervlakte erbijbetrokken.
Bedrijfshoofdenvan55jaar en
danblijkt datvooraldebeouder zonder potentiële opvolgers
drijfshoofdenmet eenbedrijf
bedrijf
< 1Öha
7v/o
beneden 10haweinigpotentiële
10- 20ha
42/£
opvolgershebben.Met andere
> 20ha
woorden,erzullendusvooral
Wo
kleinebedrijvenverdwijnen.
Eenanderemethode omiutsoverdeopvolgingssituatietewetente
komen,ishetbepalenvandogeneratiedruk. Dezegeeft onderbepaalde
conditiesdeverhoudingweer tussenhetaanGcneratiedruks
talpotentiële opvolgersdat gemiddeldper
Zeekleigebied
jaarvoor overnemingvan eenbedrijf inaan0,9
Weidegebied
merkingkomt enhet aantalbedrijven datge0,9
Zandgebied
middeldper jaarvoor overneming beschikbaar
0,9
Veenkoloniën
komt. Ookdegeneratiedruk,die voordege0,8
bieden afzonderlijk indebuurt van0,8 en
0,9 ligt,duidt op eenteruggangvanhet aantalbedrijvenjinhetZand-
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gebied endeVeenkoloniënietssterkerdanindebeide anderegebieden.
Wordtdegeneratiedruk per oppervlakteklasse vanhet ouderlijkebedrijf
berekend,danleidtdit totdeconclusiedatvoorbedrijvenvan 15ba
engrotervoldoendebelangstellingbestaat5degeneratiedrukbedraagt
opdebedrijven 1,1à 1,2. Dekansisgrootdatpotentiëleopvolgers
vanbedrijfshoofdenmetbedrijvenkleinerdan 15balievereengroter
bedrijf zoudenwillenhebben. Het ziet erdaaromnognietnaaruitdat
hetaantalbedrijvenvan 15ha engroterindekomende jarenzalteruglopen.
6.Heeft erdeafgelopenjaren oenwijzigingplaatsgehad tenaanzien
vandeschool-enberoepskeuze envandewijzevanafvloeiingvan
boeren-entuinderszoons envande opvolgingssituatie?
Dezevraagisvoorhetgrootstedeel albeantwoord bijdebehandelingvandevorigevragen.
Deschool-enberoepskeuzewijzigenzichindeze zindat eengeringer
deelvande zoonseenagrarischberoepkiest. Voor zover zeeenagrarisch
beroepkiezengaanzemeer agrarischdagonderwijsvolgen,terwijlbovendiendebelangstelling voorhoger-enmiddelbaar agrarisch onderwijs toeneemt. Deonderwijspositie verbetert doordathetpercentage schoolgaande
zoonsstijgt. Deonderwijspositie vandebuitendelandbouw werkende
zoonsverbetert echternietofnauwelijksinkwalitatieve zin. Deverbetering zithemmeerhierin,dathet gedeeltevande zoons,datgeen
voortgezet onderwijs ontvangt,terugloopt^ detoenemingvanhet percentage
zoons,datvoortgezet onderwijs ontvangt,wordtbijnainzijngeheelopgevangendoordelagere technischeschool.
Watdeafvloeiingbetreftvaltdevolgende ontwikkelingwaar tenemen. Uit eenvergelijkingvaneenaantal leeftijdsklassen komtnaar
voren,dathetpercentage zoons,waarvanhet eersteberoep indelandbouwligt,bijdeoudere zoonsveelhogerisdanbijdejongere. Wordt
daarentegen geletophethuidigeberoep,danzijndeverschillentussen
deleeftijdsgroepen gering,watbetreft depercentagesdieindelandbouwwerken enliggenzegemiddeld op eenveellagerniveau. Hieruit
volgt,datde secundaire afvloeiingvandeouderezoonseengroteomvangmoet hebbengehad. Deze secundaire afvloeiingneemt sterkinbetekenisaf5deprimaireafvloeiingneemt zeer inbetekenistoe.
Zoonsmets

Jongerdan 15jr.
15-19jr.
20-24jr.
25-29jr.
30-34jr.
35-39 jr.
40jr.enouder
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huidigberoepinde
landbouw

eersteberoepinde
landbouw

3$
45$
53$

33$
51$
69$
72$
74$
81$
85$

54/0

48$
53$
64$
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Tenslottedeopvolgingssituatie. Degenoratiedrukissinds
1957aanhet teruglopen,doordat hat aantal zoonsvanbedrijven
beneden 10ha,dat eenagrarischberoepheeft gekozen,naarverhoudingbelangrijkisverminderd. Gegevens,welkeaandedecembertellingenin I962en 1965vanhetCentraalBureauvoor deStatistiek
zijnontleend,wijzen erop,dat indezedriejarige periodehet aantal
meewerkende zoonsindeland-entuinbouw indedrienoordelijke
provinciesmet ongeveer eenvijfdeisverminderd« Hoeweldit"cijfer
nietgeheel eenmaatstaf isvoorhetverloop vanhetaantal potentiële
opvolgers (erkunnenmeer opvolgorsonderwijsvolgen,bijandere
boeren entuindersinloondienstwerken,indebedrijfsleidingzijn
opgenomen),wijsthet tochopeenflinke teruggangvandeze categorie
zoons. Volgensdemei-inventarisaties isindeperiodevan 1962tot
1965het aantalvoordelandbouwtellingen geregistreerdebedrijven
teruggelopenmet gemiddeld ongeveer eenzevende. Ookdit cijferis
niet geheel eenmaatstaf,omdat erookbedrijveninzijnbetrokken
vanpersonendiedeland-oftuinbouw alsnevenboroepbeoefenen.
Metdenodigevoorzichtigheid kantochwelworden gestelddateen
voortgaandedalingvandegeneratiedrukvoordehandligt.
Dedochters
Dedochtersvanbedrijfshoofdenindeland-entuinbouwmet
tenminste éénzoonvan 12jaarofouder,4408ingetal,zijnvoor
bijnadehelftgehuwd. Vandeongehuwdedochterswerktbijnatwee
derde5 ruim eenderdegaatnaar school.Vooralinhet Zandgebied,
maar ookindeVeenkoloniën,werkennaarverhoudingmeer ongehuwde
dochtersdanindeanderegebieden engaanerdusminder naarschool.
Overhet algemeenvertonendegegevens overdedochtersveel
overeenkomst metwat ertenaanzienvande zoonsisopgemerkt. Zo
komthetgrootstepercentagedochters,datgeenvoortgezet onderwijsheeft gevolgd,inhetZandgebied voor. Indeoverige gebieden
isdeonderwijspositie vandedochtersbeter,zowel inkwantitatief
alsinkwalitatief opzicht?de
Onderwijsvandedochters> 12_jr.ï dochtersindeVeenkoloniënhebben
algemeenvormend onderwijs
2Öfo daarbijmoer enhogergekwalifihuishoudonderwijs
45%
ceerd onderwijs ontvangendanin
overigdagonderwijs
2%
hetZeokleigebied enhetWeidegehuishoudcursussen
7%
bied.De oppervlakte vanhet
overige cursussen
1%
ouderlijkebedrijf enhetdoor
combinatiesvancursussen
8%
dedochters genoten onderwijs
vakopleiding
1%
zijnpositief gecorreleerd.De
geenvoortgezet onderwijs
.16%
jongstedochtershebbenhetbeste
.onderwijsgevolgd ofbezoeken
moor enhoger gekwalificeerde scholendandeoudere dochters. Het zal
daarom geenverwonderingwokkendatdeonderwijspositievandegehuwde
dochtersminderisdandievandoongehuwde dochters. Ookisdeonderwijspositie vande schoolgaande ongehuwde dochtersweerbeterdanvan
dewerkende.
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Vande echtgenoten vandegehuwde dochters is 3870werkzaam in
de land- entuinbouw. Daarvan is eenbelangrijk doel, nl.8I705
zelfstandig. Het tijdstip van zelfstandigwordenvalt namelijk
indelandbouw veelal samenmet dehuwelijksdatum of ligt daar
dicht indebuurt. Vande overigeindelandbouw werkende echtgenoten is jfo ophet ouderlijke bedrijf werkzaam enwerkt 14$in
loondienst. Deniet inde land-entuinbouw werkende echtgenoten
_
..
zijn onder teverdelen in werkend
Beroep vande echtgenotens
, ., , n ,,
YrrW\
_ —c_ __
a
__
buiten delandbouw y(597°)engeinde landbouw
38fo
.
,
,. < f^\
, ., , n ,,
'^
emigreerd enonbekend (Jyo).
buiten de landbouw
59/°
geëmigreerd,onbekend 3/°
Vergeleken metde zoons van 20jaar enouder,waarvan zo'ngoede
vijftig procent inde landbouw werkt,ligt het aantal dochters dat
met eeninde landbouw werkende man isgetrouwd, 3870,hoog. Er wordt
weleensbeweerd dat demeisjes ophet platteland nietmeer met een
boerwillen trouwen,onder andere omdat zijn algemene ontwikkeling
geringer zou zijndanvanhet doorsnee-meisje. Behalve aandehand
van eenvergelijking tussen de onderwijspositievanboerenzoons en
-dochters, zou eendergelijke ontwikkeling tot uitdrukking moeten
komen in een teruggang vanhet aantalmet eenboer gehuwde dochters
alnaar deleeftijd afneemt. Uit dit onderzoek isdaar niets vangebleken. Tochvertonen dedochters diemet een agrariër trouwen bepaalde
kenmerken inmeerdere mate dandedochters diemet een niet-agrariër
trouwen. Uit de gegevens vanhet onderzoekkomt naar vorendat het
percentage dochters met een
Echtgenoot werkt indelandbouws
indelandbouw werkende echtoppervlakte( < 10ha
ZJ°/o
genoot toeneemt,wanneer het
ouderlijke (10- 20ha
41%
ouderlijke bedrijf groter in
bedrijf
( > 20ha
51$
oppervlakte is. Bovendien
blijkt dat de onderwijspositie
vandedochters positief gecorreleerd ismet do oppervlakte van het
ouderlijke bedrijfs dedochters vangrotere boeren hebben dus gemiddeld
meer voortgezet onderwijs gevolgd enbovendien voelmeer algemeen vormend
onderwijs (h.b.s., gymnasium,ulo)dan dedochters vandekleinere boeren. Desondanks hebben de gehuwde dochters vanwie de echtgenooot inde
landbouw werkt naar verhoudingmeer huishouddagonderwijs en -cursussen
gevolgd enveel minder (57°tegen 11%)algemeen vormend onderwijs dan
dedochters met eenniet indelandbouw werkende echtgenoot. Er heeft
blijkbaar een zekere selectie plaats die hierop neerkomt dat naar alle
waarschijnlijkheid de dochters welke meer aanleghebben voor huishoudelijkwerk (ofminder intelligent zijn?) eerder met eenboer trouwendan
de andere. Ofkanhet zijndat zovan jongs af aanveel voor deboerderijvoelen enomdie reden eerderde richting vanhet huishoudelijke
onderwijs volgen?
Wat de algemene ontwikkeling betreft kannogworden opgemerkt dat
het percentage dochters dat aanhet algemeen vormend voortgezet onderwijsheeft deelgenomen niet groter isdanhet percentage zoons.Verder
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hebben"bijzondervoeldochtershuishouddagonderwijsgevolgd. Op
deze scholenkrijgt dealgemeneontwikkeling inhet algemeenmeer
aandacht danopdelandbouwscholen oftechnische scholen» Een
verschil inalgemene ontwikkeling tussendochters enzoonsten
gunstevandedochters isdusniet onmogelijk.
Debuitendelandbouw werkende echtgenotenvandegehuwde dochters
zijnvoordehelfthandarbeider3
Positiebuitendelandbouw
bijna eendordeishoofdarbeider en
werkende echtgenotens
_
ongeveer eenvijfde oefent eenzelfzclfstandig
19%*
standigberoepuit.Tussendeberoepshoofdarbeider
31%
positievandeze echtgenoten onde
handarbeider
5^%
opleidingvandemethengehuwdedochtersbestaat eenduidelijk verband.
De"met eenhoofdarbeiders gehuwdedochtershebben zowel meerals
beter onderwijs genotendandeoverigedochters. Demotzelfstandigengehuwdedochtersnemenindit opzicht eentussenpositie
in,terwijldemet eenhandarbeider gehuwde dochtersminder enop
eenlagerniveauvoortgezet onderwijshebben-gevolgd.
Vandewerkende ongehuwde dochters
Beroepen ongehuwdedochterss
verrichtmeer dandehelft huisthuisindehuishouding 36%
houdelijkwerkf voorhetmerendeel
huishoudster,dienstbode 15%
thuis,doch ookalshuishoudsterof
winkelbediende
6%
dienstbode. Buitendezehuishoudokantoor,onderwijs
18%
lijkewerkkring zijnvanbetekenis
verpleging
12%
kantoorwerk, onderwijs enverpleging,
overigeberoepen
13%
Hetdoorhengevolgde onderwijs
vertoont cenvrijnauw verbandmet
deuitgeoefende beroepen. Vandowerkende ongehuwde dochtersmetalgemeenvormend onderwijswerktmoordandehelft opkantoor ofinhet
onderwijs5 vandedochters zonder een enkelevormvanvoortgezetonderwijsheeft 84%eenhuishoudelijkewerkkring.
Vande schoolgaande dochters tenslottevolgtdohelftalgemeenvormend onderwijs. Ooktonaanzienvan deze jongstegroepdochtersligt inhet Zandgebied het opleidingsniveau (50%huishouddagonderwijstegen 35%ofminder elders539%algemeenvormend onderwijs
tegen49%ofmeer elders)lagerdanindeanderegebieden. Naaropklimmend niveauvolgenhotWeidegebied,hetZccklcigebied onde
Veenkoloniën.

43'

- 23HOOFDSTUKIII
HETONDERWIJS VANDEZOONS GEZIENINBREDER VERBAND

Dealgemene indrukdiederesultatenvanditonderzoekachterlaten,is,dathetonderwijs endeberoepskeuzevandeboeren-en
tuinderszoons en-dochters-weliswaarbeterworden,maardat ertoch
nogbijzonderveelaanontbreekt5 inhet algemeen,maarinhet bijzonder inbepaaldegebieden. Wathet onderwijsbetreft iserhier
geensprakevaneentypischagrarischprobleem. Vergelekenmethet
onderwijsdatdeoverigeindezelfdegemeentenwonendejongerenvolgenisde opleidingvandeboeren-entuinderszoons eerderbeterdan
slechter. Opdevraagwaar de schoenwringt gevendocijfersuit
eenpublikatievanhet CentraalBureauvoordeStatistiek ("Het
voortgezet onderwijsregionaalbezien 1962/'63")eenduidelijk antwoord. Vandezecijfersisgebruikgemaaktbijde samenstellingvan
onderstaandetabel. Daarblijkt teneersteuitdathetprobleemvan
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1)InclusiefKlein-seminariat
2)Lagere technische scholene.d.
3)Leeuwarden enSneek.
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437

- 24-

hetlageonderwijsniveauvande"boeren-entuinderszoonseenp_lattelandsprobleem is.Tentweede tonendecijfers inhet onderstedeel
vandetabel,waarin eenvergelijkingwordt gemaakt tussendeplattclandgebicdenonderling,aandathetbovendien eennoordelijkprobleem
betreft. Inhetnoordenvanhotland ishetbezoek aandeulo bijzonderhoog,hetbezoek aanhetvoorbereidend hoger enmiddelbaaronderwijsbijzonder laag invergelijkingmethet overigeplatteland.Ook
inde stedeninhetnoordenistrouwenshetbezoek aandeulo inverhoudinghoog.Het lagernijverheidsonderwijsbetrekt naar verhouding
veelmeer leerlingenvanhetplatteland danvandestad. Eentroost
magzijns datindestedenhet aantal jongemannen,dat geenvoortgezet
onderwijs ontvangt,naarverhoudinghogerisdanophet platteland.
Inhetnoordenvanhetlandwordt dus eensoort"ulo-cultus"aangetroffen,Aantegevenwelkemaatregelen erzoudenkunnenwordengenomenomtot eengrotere deelneming aanhetV.H.M.O.tekomenvaltbuiten
hetkadervandit onderzoek.Wellicht zou ermeer aandacht moeten
wordenbesteed aanhogergekwalificeerde beroepenbijberoepententoonstellingen enanderevormenvanberoepskeuze-voorlichting. Misschien
brengt eenintensiever psychotechnisch onderzoekuitkomst. Bovendien zouhetnuttigkunnen zijnaandeoriëntatievanhet onderwijzendpersoneelbijhetlager onderwijs aandacht tebesteden. Delandbouworganisaties zoudenertoekunnenbijdragendat inkringen van
boeren entuinders -ookdiemet eenkleinbedrijf -het voorbereidendhoger enmiddelbaar onderwijsmeerwordt beschouwd alseen alternatieve
mogelijkheid voordekinderendiegoedkunnen lerendannuhetgeval
is.
Het isopmerkelijkhoeweinigboeren-entuinderszoonshoger
onderwijsvolgenofhebbengevolgd. Het éénisnatuurlijk eengevolgvanhet anders geringbezoek aanhet V.H.M.O.zaloverhetalgemeen eengeringedeelneming aanhethoger onderwijsmet zichbrengen.
Uitonderstaande tabelblijktdathetplatteland eenrelatieveachterstandheeftinalledelenvanonsland.
DEELNEMING VANMANNELIJKE STUDENTENAANHETWETENSCHAPPELIJKEONDERWIJS
PER 1000VANDEMANNELIJKEBEVOLKING VAN 18-29JAAR, I961/162
Gebied
Noord-Nederland
Oost-Nederland
West-Nederland
Zuid-Nederland
Nederland

Totaal

27,7
22,2

39,4
25,9
32,5

!

Platteland

18,1
15,3
19,8
16,4
17,5

Brons C.B.S.s "Desociale enregionaleherkomst dor studentenbijhet
wetenschappelijkonderwijs 1961/'62".
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DG overeenkomstige totaalcijfersperprovincie zijns Groningen33,5»
Friesland 27,3enDr-enthe 19,5. D G cijfersvandezetabel envande
vorige leidenvoordezandgebiedentot overeenkomstige conclusiesals
het onderhavigeonderzoek. ZowelinDrenthenamelijkalsinhetoosten
enzuidenvanNederland,waarmetname ophetplattelanddedeelneming
aanhet onderwijsgeringtenoemenis,beslaandezandgebieden eenbelangrijkdeelvande totalebodemoppervlakte. Ookwatbetreftde ontwikkelingvanhetaantal eerstejaarsstudentenper 1000abituriëntenvan
hetV.H.M.O.,afkomstigvanhetplatteland,loopthetnoordenbepaald
nietvoorop,zoalsuit
Eerstejaarsstudentenper 1000abituriënten
nevenstaande tabelblijkt.
'Wanneerechterde ontvanhet V.H.M.0. 1 ) ;1955 1958
^^6^
100
112
108
wikkelingvanhetaantal
Noord-Nederland
100
116
121
mannelijke studentennaar
Oost-Nederland
100
116
112
sociaalmilieuwordtbeWest-Nederland
schouwd,danblijktde
100
127
131
Zuid-Nederland
toenemingvanhet aantal
Brons C.B.S. l)Index 1955=100.
studentenuithetagrarischemilieugroter tezijndande toenemingvanhet totaal.Hetiste
hopendatdezeontwikkeAantalmannelijke studentennaar sociaal
ling zichinde jarenna
1962heeftvoortgezet? er
milieu 1 ) : 1954/'55 1958/'59 196l/'62
isookwathethogeronder154
100
122
totaal
172
wijsbetreft nogeen
100
121
agrariërs
flinkeachterstand inte
lopen.
BronsC.B.S,
100
1)Index 1954/'55
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